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Opłata dowolna

Święty Józefie, Patronie naszej Parafii, Ozdobo życia rodzinnego, módl się za nami

Parafia Świętego Józefa Siedlce
III NIEDZIELA WIELKANOCY
NIEDZIELA BIBLIJNA
(Łk 24, 35-48) JA JESTEM
• Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba – oto najprostsza metoda ewangelizacji
dostępna dla każdego. Opowiedzieć o swojej
drodze życia, spotkaniu Jezusa, o tym jak go
rozpoznałeś – że żyje, że jest przy tobie, jak
Go poznajesz przy łamaniu chleba. Co myślisz,
co czujesz teraz, czytając to?
• Kiedy uczniowie opowiadają o Jezusie, On sam
zjawia się między nimi – i tak to się dzieje dzisiaj. Kiedy mówisz komuś o żywym Jezusie –
On staje przy was, a Jego łaska może dotykać
serc. Gdzie dwóch albo trzech gromadzi się
w Moje imię, tam jestem pośród nich – może
tej drugiej osoby to nie dotyczy, ale jeśli ty
w imię miłości do Jezusa zaczynasz głosić
komuś Ewangelię, to On sam staje przy tobie
– jak obiecał, a Duch Święty zaczyna działać,
by przekonać serca o prawdzie (J 16, 8) – jeśli
są one choć uchylone dla Bożej miłości.
• Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia – spotkanie żywego Boga
musi budzić zdziwienie, radość i zachwyt nad
Jego dobrocią, miłosierdziem, łaskawością
i potęgą. Czy doświadczasz takich spotkań
– kiedy odkrywasz konkretne działanie Boga
w sobie/ swoim życiu i budzi to twoją głęboką
radość i wdzięczność Bogu – że jest tak blisko, że jest tak dobry i hojny, że cię tak kocha?
[www.onjest.pl]

www.jozef.siedlce.pl

SŁUGA TWÓJ SŁUCHA

On jest naszym Bogiem

Rozważania do Ewangelii z III Niedzieli Wielkanocy (18 kwietnia)
1. czytanie (Dz 3, 13-15. 17-19)
Bóg naszych ojców wskrzesił Jezusa
Psalm (Ps 4, 2. 4 i 9 (R.: por. 7b))
Wznieś ponad nami światłość Twoją, Panie
Albo: Alleluja
2. czytanie (1 J 2, 1-5) Chrystus jest ofiarą
przebłagalną za nasze grzechy
Ewangelia (Łk 24, 35-48)
Musiały się wypełnić zapowiedzi Pisma
Jezus po zmartwychwstaniu przychodzi do
swoich uczniów. Towarzyszy im w drodze, gdy
uciekają z Jerozolimy do Emaus, wyjaśnia im Pisma, łamie dla nich chleb. Po rozpoznaniu Pana
Kleofas i drugi uczeń jeszcze w nocy, najszybciej
jak to możliwe, wracają do wspólnoty zgromadzonej w Wieczerniku, gdzie rozmawiają o Jezusie i dają świadectwo. My też potrzebujemy
takiego doświadczenia. Rozmawianie o Jezusie
i świadczenie o Nim powinny być czymś normalnym, naturalnym i spontanicznie podejmowanym przez chrześcijan. Czy tak jest? Chyba już
się przyzwyczailiśmy do wiary i słowa o śmierci
i zmartwychwstaniu Pana nie robią na nas zbyt
wielkiego wrażenia? Warto jednak to zmieniać,
warto szukać osób i wspólnot, które jaśnieją
żywą wiarą.
Jezus jest obecny, gdy ludzie gromadzą się
w Jego imię, gdy Go wzywają na modlitwie.
W Ewangelii czytamy, że On sam stanął pośród
nich. Odnieśmy te słowa do nas, by uświadomić
siebie na nowo, że Bóg jest pośród nas 24 go-

dziny na dobę i 7 dni w tygodniu, że mieszka
tak blisko w tabernakulum naszego kościoła,
że kilka razy dziennie w Eucharystii przychodzi
do parafian i gości, którzy postanowili przyjść
czy przyjechać do świątyni. Jezus przychodzi
z darem pokoju, który jest nam bardzo potrzebny. Nie poradzimy sobie bez Jego łaski. Gdy
zabraknie nam Jezusa będziemy zatrwożeni
i pełni lęku jak uczniowie przed spotkaniem
z Żyjącym. Pan doskonale zna nasze lęki, wątpliwości i trudy dnia codziennego, z którymi musimy się zmagać i dlatego zachęca nas, abyśmy
popatrzyli na Jego poranione ręce i nogi, gdyż
to w ranach Jezusa jest nasze zdrowie. Ludzkość
nie znajdzie pokoju, jeśli nie zwróci się z ufnością do Bożego miłosierdzia. Chrystus ogłasza
uczniom to Ja jestem. Pilnie potrzebujemy
przypomnieć sobie, że nasz Pan jest Bogiem,
który ma władzę nad Wszechświatem jako jego
Król, a jednocześnie jest Człowiekiem jak my
wszyscy, co udowodnił poprzez spożycie ryby
i pozwolenie dotknięcia swego ciała.
Podczas spotkania w Wieczerniku Jezus ponownie wskazał uczniom na słowa Biblii, które
wypełniły się w Jego życiu, a następnie oświecił
ich umysły, aby rozumieli Pisma. Dzięki światłu
Ducha Świętego możemy usłyszeć, zrozumieć
i przyjąć słowo Boże. Słyszymy co tydzień w kościele o nawróceniu, odpuszczeniu grzechów
i o tym, że jesteśmy świadkami tego. Najwyższy czas,
by w to wejść z przekonaniem i radością. xIJ

Niedziela Biblijna i V Narodowe Czytanie Pisma Świętego

Módlmy się. Boże, Ty przywróciłeś młodość
ducha swoim wiernym, zachowaj ich w radości
i spraw, aby ciesząc się z odzyskanej godności
przybranych dzieci Bożych, z ufnością oczekiwali
chwalebnego dnia zmartwychwstania. Przez
naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,
który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.
KRĄG BIBLIJNO-LITURGICZNY
w środę o godz. 19.00. (xIJ)

Wysłuchane słowa Ewangelii (Mk 14,12-16.
17-21. 26-38) z pewnością poruszyły nasze serca. Zróbmy w ich świetle rachunek sumienia jako
Naród ochrzczony ponad tysiąc lat temu. Stojąc
przed Bogiem odpowiedzmy sobie w głębi duszy
na nasuwające się pytania:
– Jak w ciągu tygodnia przygotowujemy się do niedzielnej
Mszy świętej jako Ofiary, w której Pan Jezus objawia swoją miłość do Ojca i do swoich uczniów?
Jakie dary duchowe przynosimy
do ołtarza Pańskiego, aby je włączyć w tę Jego Ofiarę?
– Jak przezwyciężamy
w sobie, w naszych dzieciach
i młodzieży Judaszową pokusę
zdrady i porzucenia Jezusa?
– Jak przeciwstawiamy się
pokusie sennej pasywności

i bezczynności wobec działań podejmowanych
przez ludzi nienawidzących Chrystusa i głoszonych haseł nienawiści? Czy w ogóle jako Naród
ochrzczony czuwamy z Chrystusem?
– Jak bronimy Najświętszej Eucharystii
i kościołów, w których jest sprawowana, przed szyderstwami
i fizycznymi atakami zdrajców
Chrystusa, działających jak Judasz, a pozostających pod wpływem Złego?
– Jak kształtujemy w naszych
rodzinach i wspólnotach ducha
czuwania z Chrystusem i modlitwy, ducha wiary oraz wiernej
miłości do uwielbionego Jezusa – do „Tego, który nas miłuje”
(Ap 1,5) i gorąco pragnie spożywać z nami swoją Wieczerzę (por.
Łk 22,15)? Źródło: www.biblista.pl
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Uzdrowienie jest procesem

Strona 2

Rozmowa z ks. Mariuszem Baranem

przynieść dowolną ilość wody. Sugeruję tylko, żeby to była woda mineralna, bo używa się jej przede wszystkim do picia. Możemy też się nią
Za nami pierwsza w parafii św. Józefa Msza Święta o uzdrowienie przeżegnać przed podróżą, czy pobłogosławić dziecko przed snem. Służy
i uwolnienie połączona z adoracją. Wielkie i głębokie przeżycie du- do picia, ale też pokropienia osób, rzeczy, czy przemycia bolesnych miejsc.
chowe oraz moc, którą dała wspólna, żarliwa modlitwa sprawiły, że nikt QQ Uwolnienie jest trudnym procesem...
nie wyszedł z tej uczty duchowej bez poczucia dużej wagi tego doświad– Pierwszym warunkiem uwolnienia jest decyzja konkretnej osoby.
czenia. Zgodnie z zapowiedzią księdza Mariusza Barana, który podjął się Człowiek musi chcieć się uwolnić od zła, bo w innym przypadku użycie
prowadzenia tych nabożeństw, w piątek 23 kwietnia odbędzie się kolejna wody egzorcyzmowanej będzie bezskuteczne. Szatan musi usłyszeć ode
Msza Święta. Tym razem wierni mają przynieść ze sobą wodę, która zo- mnie „wyrzekam się”. Dopiero wtedy sakramentalia mogą działać i będą
stanie poddana specjalnemu błogosławieństwu.
działać. Wierzę, że uzdrowienia się dokonają. Liczę na to, że osoby, które
QQ Pięknie nas ksiądz wprowadził pierwszym nabożeństwem ich doświadczą odważą się o tym mówić i dać świadectwo. Jeśli będą
w cykl Mszy Świętych o uzdrowienie i uwolnienie. Kto decyduje chciały się podzielić, bardzo proszę, by zgłosiły się do mnie trochę wczeo tym, czego będą dotyczyły kolejne nabożeństwa?
śniej, nawet 15 minut przed Mszą Świętą. W poprzedniej parafii, gdzie
– O tematyce Mszy decyduje ksiądz prowadzący. Trzeba pamiętać, takie Msze prowadziłem, ludzie dawali świadectwa. Jednym z takich
że i uzdrowienie i uwolnienie jest procesem. Wierni potrzebują uzdrowie- przypadków była akceptacja śmierci bliskiej osoby. Kobieta w trakcie
nia na wielu płaszczyznach. Podobnie jest w medycynie. Są specjaliści Mszy o uzdrowienie i uwolnienie otrzymała łaskę takiej lekkości na sercu,
w zakresie laryngologii, kardiologii, neurologii itd. Każdy z nich leczy inną uwolnienia od złości, buntu, zrozumiała, że jest życie wieczne, że śmierć
część ciała. Uzdrowienie też dotyka różnych sfer naszego życia. W czasie nie jest unicestwieniem. Nabożeństwo, adoracja otwierają nas na dziatej najbliższej adoracji będziemy między innymi
łanie Boga. Zachęcam do dawania świadectw.
poruszać wątek przebaczenia, ale nie przebaczeJeśli wierzysz
QQ Wierni zgromadzeni na Mszy Świętej
nia komuś, tylko sobie. Będziemy się modlić też
możesz być uzdrowiony! i adoracji różnie reagują na zachowania
o uzdrowienie relacji i uwolnienie od przeszłości,
osób zniewolonych złem. Czasami zdaodcięcie od wspomnień, które mogą człowieka
rzają się sytuacje nieprzewidywalne,
niszczyć, od toksycznych osób w naszym otoczew których objawia się agresja, niestanniu, od emocji itd. To nie jest tak, że przychodzę na
dardowe zachowania czy wypowiejedną Mszę świętą i chcę rozwiązania wszystkich
dzi. Jak mają zachować się wtedy inni
trudnych spraw. To jest proces. Dlatego tych Mszy
uczestnicy celebracji?
Świętych będzie kilka. Na razie mamy plan, by
– Najważniejsze to nie dać się rozproszyć
Msze Święte odbywały się co miesiąc do wakacji.
i odciągnąć uwagi od modlitwy, od wpatryQQ Na najbliższe nabożeństwo wierni mają
wania się w Chrystusa. Nie oceniajmy, nie
przynieść wodę. Może ksiądz wyjaśnić, co się
interesujmy się tym. Wykażmy zrozumienie
będzie z nią działo?
i przede wszystkim trwajmy w modlitwie.
– Jest taka zasada, że po Mszy Świętej i adNie możemy skupić uwagi na działaniu złeoracji następuje błogosławieństwo wody (sakrago ducha, ani się go obawiać. Naszym celem
mentalia – które mają służyć do rozwoju duchojest adoracja, uwielbienie i tylko koncentrawego). Sakramentalia to np. poświęcony medalik,
cja na tym pozwoli nam doświadczać rzeczy
różaniec, czy poświęcone pokarmy. Na najbliższej
Msza święta z modlitwą
niezwykłych. Zapraszam na najbliższą Mszę
o uzdrowienie i uwolnienie
Mszy Świętej będziemy błogosławić wodę egzoro uzdrowienie i uwolnienie, a o terminie
23 kwietnia (piątek), godz. 18.00
cyzmowaną. Nazywamy ją tak dlatego, że ma nas
kolejnych będziemy informować na bieżąco.
Parafia Św. Józefa w Siedlcach
chronić przed złem i od zła uwalniać. Każdy może
Po nabożeństwie będzie egzorcyzmowanie wody.
(EZ)

WODA EGZORCYZMOWANA
Wielką pomocą w zwalczaniu skutków działania demonicznego na
ludzi i miejsca są sakramentalia w postaci wody, oleju i soli egzorcyzmowanej. Ustanowione przez Kościół sakramentalia to znaki święte dla
określonej posługi. Oznaczają one skutki duchowe, działające nie na wzór
magiczny, ale pomocniczy, uzdatniając nas do przyjęcia łaski. Egzorcyzmu wody, soli i oleju może dokonać każdy ksiądz modlitwami z Rytuału
rzymskiego. Woda egzorcyzmowana to nic innego jak woda święcona.
Tyle że święci się ją według starego, przedsoborowego rytu. Jest ona
więc środkiem ochrony przed zasadzkami złego ducha. Chroni ona: osoby,
domy, przedmioty, pozwala wyjść zwycięsko w walce przeciwko złym duchom. Dlatego można ją także pić, skrapiać ciało w miejscach bolesnych
oraz pomieszczenia i przedmioty powszedniego użytku. Kapłani-egzorcyści przypominają o skuteczności święconej czy egzorcyzmowanej wody
w walce przeciw siłom nieczystym. Godnym pochwały jest zawieszenie
przy wejściu do domu lub mieszkania: kropielnicy. Warto skrapiać poświęconą wodą siebie, gdy wyruszamy z domu w świat, w drogę, czy
gdy udajemy się na nocny spoczynek. Pokropienia wodą święconą/egzorcyzmowaną warto też zastosować w czasie napastliwych pokus, kłótni
rodzinnych, kiedy widać, że „zły mąci”.
Sakramentalia wymagają wiary i modlitwy – czyli otwarcia drzwi
Chrystusowi do swojego serca. Działają tym skuteczniej, im mocniejsza
jest wiara człowieka. Natomiast gdy brak jest wiary u danego człowieka
– to ich stosowanie nie daje oczekiwanych rezultatów. A zatem należy
sobie szczególnie uświadomić moc wiary w sobie wobec Boga. To ona

decyduje o skuteczności sakramentaliów, które są znakami umacniającymi w nas dary Boże otrzymane w sakramentach świętych Należy zatem
pamiętać, by nie traktować sakramentaliów, np. błogosławieństw, jako
zabobonu, ale uznać je jako zaproszenie Pana Boga w naszą codzienność,
do naszego życia codziennego (prywatnego, rodzinnego, zawodowego,
publicznego). Poprzez używanie owych poświęconych przedmiotów –
wyrażamy potrzebę kierowania do Boga prośby o pomoc w każdej chwili
naszego życia. Powróćmy również do stosowania egzorcyzmowanej
wody, oleju, soli przez każdego wiernego w odpowiednich sytuacjach.
Podczas błogosławieństwa wody kapłan mówi m.in.: Niech ta woda
w służbie Twoich tajemnic za łaską Bożą skutecznie odpędza złe duchy
i odwraca choroby, a wszystko, na co padną krople tej wody w domach
lub posiadłościach wiernych, niech zostanie uwolnione od wszelkiej nieczystości i szkody; niech nie panuje tam zaraza i niezdrowe powietrze;
niech ustąpią wszystkie zasadzki ukrytego wroga; jeżeli zaś cokolwiek
czyha na pomyślność lub spokój mieszkańców, niech przy pokropieniu tą
wodą uchodzi w popłochu, aby bezpieczne było od wszelkich napaści ich
zdrowie, o które prosimy, wzywając Twojego świętego imienia.
23 kwietnia (piątek) godz. 18.00 będzie sprawowana Eucharystia
w intencji wszystkich chorych na ciele i duszy. Po Mszy św. będzie adoracja Najświętszego Sakramentu z modlitwą o łaskę uzdrowienia i uwolnienia oraz błogosławieństwo wody egzorcyzmowanej. Każdy we własnym
zakresie przynosi wodę (może być woda mineralna).
Ks. Mariusz Baran
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OPIEKUN nr 16

K A L E N D A R Z
Poniedziałek 19 kwietnia 2021 r.
DZIEŃ POWSZEDNI III TYGODNIA WIELKANOCY
1. czytanie (Dz 6, 8-15) Święty Szczepan przed Sanhedrynem
Psalm (Ps 119 (118), 23-24. 26-27. 29-30 (R.: por. 1))
Błogosławieni słuchający Pana Albo: Alleluja
Ewangelia (J 6, 22-29) Troszczcie się o pokarm, który trwa na wieki
6.30 1. + Teresę – of. córka
2. + Jana Łuciów, Krystynę Andrzejewską, Danutę Krasnodębską
– of. KŻR nr 6
7.00 1. + Teresę Czarnolas – of. koleżanka
2. + Zofię Sawicką – of. Aleksandra Fiuk i Małgorzata Marczuk z
rodziną
3. + Adolfa Adamczyka – of. sąsiedzi Kobylińscy
4. + Waldemara Oskrobę w 30 dzień od śmierci
17.00 Akatyst do św. Józefa
18.00 1. Gregorianka: + Jana Remiszewskiego – of. żona z rodziną
2. Gregorianka: + Wincentego Oknińskiego – of. córka
3. + Mariannę Rucińską – of. Krystyna Ornowska z rodziną
Czuwanie ze św. Józefem
Wtorek 20 kwietnia 2021 r.
DZIEŃ POWSZEDNI III TYGODNIA WIELKANOCY
1. czytanie (Dz 7, 51 – 8, 1a) Męczeństwo Świętego Szczepana
Psalm (Ps 31 (30), 3c-4. 6 i 7b i 8a. 17 i 21ab (R.: por. 6a))
W ręce Twe, Panie, składam ducha mego Albo: Alleluja
Ewangelia (J 6, 30-35) Ja jestem chlebem życia
6.30 1. + Jana Żółkowskiego w 23 r. oraz Jadwigę – of. córka
2. + Bogusława Henryka Trocia – of. załoga OSM w Siedlcach
7.00 1. + Henryka, Mariannę, siostry, braci i rodziców z obu stron rodziny Pyziołek – of. p. Chalimoniuk
2. + Teściów: Leokadię w 29 r. i Mariana, męża Waldemara Barszcz
3. + Piotra w 36 r., Janinę, Stanisławę Zdanowskich oraz zmarłych
z rodzin Zdanowskich, Jasińskich i Borkowskich – of. syn
4. + Stanisławę Szoplik w 30 dzień od śmierci – of. uczestnicy pogrzebu
17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 2
18.00 1. Gregorianka: + Jana Remiszewskiego – of. żona z rodziną
2. Gregorianka: + Wincentego Oknińskiego
3. + Tadeusza Barana w 6 r. – of. dzieci
4. + Józefa Szklarza w 2 r., Mariannę i Antoniego, Krzysztofa Pucyka, Tomasza Króla i zmarłych z rodz. Wysockich
Środa 21 kwietnia 2021 r.
DZIEŃ POWSZEDNI III TYGODNIA WIELKANOCY
albo wspomnienie św. Anzelma, biskupa i doktora Kościoła
1. czytanie (Dz 8, 1b-8) Ewangelia szerzy się poza Jerozolimą
Psalm (Ps 66 (65), 1b-3a. 4-5. 6-7a (R.: por. 1b))
Niech cała ziemia chwali swego Pana Albo: Alleluja
Ewangelia (J 6, 35-40)
Jest wolą Ojca, aby każdy, kto wierzy w Syna, miał życie wieczne
6.30 1. + Krystynę Andrzejewską – of. Jadwiga Karczewska
2. + Karola Pogorzelskiego w 3 r. – of. rodzice
7.00 1. + Jana, Leokadię, Mariannę, Tadeusza
2. Dziękczynno-błagalna w intencji Katarzyny w 50 r. urodzin
z prośbą o zdrowie, błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski
dla niej i jej rodziny
3. + Kazimierza Pieńkowskiego – of. Ługowscy z rodziną
17.00 Różaniec św. Józefa
17.45 Nowenna do św. Józefa
18.00 1. W intencjach podanych przez czcicieli św. Józefa:
I. O łaskę nawrócenia dla zatwardziałych grzeszników oraz o światło Ducha Świętego w ich życiu
II. O łaskę uwolnienia ze skutków zła przodków w rodzinie
III. O łaskę zdrowia dla Wandy
IV. Dziękczynno-błagalna w intencji Dariusza Korniluka w 58 r. urodzin – of. dzieciV. Dziękczynno-błagalna w intencji Lidii z okazji
urodzin z prośbą o Boże błogosławieństwo
VI. Za Dorotę o światło Ducha Świętego i zdrowie
VII. O łaskę zdrowia dla Agnieszki – of. rodzice oraz zmarłą Jadwigę
Potyrę – of. koleżanka

18 kwietnia 2021 r.

P A R A F I A L N Y
W przypadku zauważenia błędów, które mogły powstać podczas
przepisywania intencji Mszy Św., serdecznie prosimy o ich zgłoszenie
w celu poprawienia. Kościół św. Józefa jest otwierany
na pół godziny przed każdą Mszą Świętą.
VIII. + Henryka Paczuskiego w 5 r., Celinę i Stanisława Paczuskich
IX. + Tadeusza Wilczura i Roberta Wilczura z racji imienin i rodziców
z obu stron rodziny
X. + Annę Siewruk o łaskę nieba
XI. + Edwarda Mirońskiego – of. III Krąg Domowego Kościoła
XII. + Wacława Strzałek – of. żona
XIII. + Władysława Hryciuka w 70 r. oraz Adelę – of. wnuczka
2. Gregorianka: + Jana Remiszewskiego
3. Gregorianka: + Wincentego Oknińskiego
4. + Jerzego Raszuka z racji imienin, Mirosława Raszuka – of. rodzina
5. + Genowefę w 22 r., Aleksandra, Henrykę, Zdzisława, Antoniego
i Janinę, Martynę i Mariannę
Różaniec wynagradzający prowadzony przez wspólnotę Cristeros
19.00 Krąg biblijno-liturgiczny i Nieszpory o godz. 20.30 (dolny kościół)
Czwartek 22 kwietnia 2021 r.
DZIEŃ POWSZEDNI III TYGODNIA WIELKANOCY
1. czytanie (Dz 8, 26-40) Nawrócenie i chrzest Etiopczyka
Psalm (Ps 66 (65), 8-9. 16-17. 19-20 (R.: por. 1b))
Niech cała ziemia chwali swego Pana Albo: Alleluja
Ewangelia (J 6, 44-51)
Chleb żywy, który zstąpił z nieba
6.30 1. + Jerzego Mroczka z racji imienin
2. + Mariana – of. córka
7.00 1. + Jadwigę Zaliwską w 18 r. i rodziców z obu stron rodziny
2. + Wojciecha Kowalskiego z racji imienin
3. + Jana z racji imienin i Helenę Kowalinów, Jolantę Szpryngier,
Kazimierza, Władysławę Mitrofaniuk
17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 2
18.00 1. Gregorianka: + Jana Remiszewskiego
2. Gregorianka: + Wincentego Oknińskiego
3. + Bogdana Barbasiewicza i zmarłych rodziców z obu stron rodziny – of. żona
4. + Urszulę Panasiuk i zmarłych z rodzin Panasiuków i Jaroszów
Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie w ciszy do godz. 21.00
Piątek 23 kwietnia 2021 r.
UROCZYSTOŚĆ ŚW. WOJCIECHA, BISKUPA I MĘCZENNIKA,
GŁÓWNEGO PATRONA POLSKI
1. czytanie (Dz 1, 3-8) Apostołowie świadkami Jezusa
Psalm (Ps 126, 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6 (R.: por. 5))
Kto we łzach sieje, żąć będzie w radości
2. czytanie (Flp 1, 20c-30) Moim życiem jest Chrystus
Ewangelia (J 12, 24-26)
Ziarno, które obumrze, przynosi plon obfity
6.30 1. + Teresę w 4 r. i Józefa Bobrowskich – of. córka
2. + Henryka w 14 r., Wandę, Stefana, Stanisława, Zdzisławę, Bolesława – of. żona Danuta
7.00 1. + Jerzego Kosmalskiego z racji imienin – of. syn Bogdan z rodziną
2. + Wojciecha, Feliksę, Wojciecha, Leokadię i zmarłych z rodz.
Mroczków i Wąsowskich – of. rodzina ze Strzały
3. + Wojciecha, Bronisławę, Bolesława, Teresę Markiewicz
17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 2
18.00 1. Gregorianka: + Jana Remiszewskiego
2. Gregorianka: +Wincentego Oknińskiego
3. + Leokadię Rosa w 22 r., Jana. Mariannę, Antoniego – of. córka
Genowefa
4. + Józefa, Feliksę, Witolda Podgórzak – of. żona
5. + Jerzego Burskiego w 30 dz. – of. uczestnicy pogrzebu
6. W intencji uczestników Mszy Świętej z modlitwą o uzdrowienie
i uwolnienie
Nowenna miesięcy do bł. Męczenników Podlaskich z Pratulina
Adoracja Jezusa z modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie
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Sobota 24 kwietnia 2021 r.
DZIEŃ POWSZEDNI III TYGODNIA WIELKANOCY
albo wspomnienie św. Fidelisa z Sigmaringen, prezbitera i męczennika
albo wspomnienie św. Jerzego, męczennika
1. czytanie (Dz 9, 31-42) Piotr cudownie uzdrawia chorych
Psalm (Ps 116B (115), 12-13. 14-15. 16-17 (R.: por. 12))
Cóż oddam, Panie, za Twe wszystkie dary?
Albo: Alleluja Ewangelia (J 6, 55. 60-69)
Do kogo pójdziemy, Ty masz słowa życia wiecznego
6.30 1. + Grzegorza Oknińskiego i Iwonę Soszyńską – of. rodzice
2. + Stanisława Santyruka w 37 r., Helenę, Krzysztofa, Krystynę,
Tadeusza – of. wnuczka
7.00 1. + Helenę w 46 r., Jana Talachów i Jadwigę – of. córka
2. Dziękczynna w 50 rocznicę ślubu Bogusławy i Józefa z prośbą o zdrowie,
Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa – of. Jubilaci
17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 2
18.00 1. Gregorianka: + Jana Remiszewskiego
2. Gregorianka: + Wincentego Oknińskiego
3. Dziękczynno - błagalna w 40 r. ślubu Adama i Zuzanny Tarkowskich o opiekę Matki Bożej i Boże błogosławieństwo
4. O Boże błogosławieństwo, pokój i zgodę oraz łaskę uwolnienia
od zła w rodzinie Zegadłów
5. + Tadeusza Durka w 1 r. – of. córka z rodziną
Niedziela 25 kwietnia 2021 r.
IV NIEDZIELA WIELKANOCY Niedziela Dobrego Pasterza
1. czytanie (Dz 4, 8-12)
Kamień odrzucony przez budujących stał się kamieniem węgielnym
Psalm (Ps 118 (117), 1bc i 8-9. 21-23. 26 i 28 (R.: por. 22))
Kamień wzgardzony stał się fundamentem Albo: Alleluja
2. czytanie (1 J 3, 1-2) Jesteśmy dziećmi Bożymi
Ewangelia (J 10, 11-18) Jezus jest dobrym pasterzem
6.30 Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
7.00 1. + Franciszka Szczepanik w 31 r. ,Henrykę, Henryka, Franciszka,
Adama i Stanisława – of. Mirosław Szczepanik
8.30 1. Gregorianka: + Jana Remiszewskiego
2. + Roberta Robaka w 10 r., zmarłych z rodz. Godlewskich i Szaniawskich – of. Hanna
3. + Kazimierza w 21 r., Henryka i zmarłych z rodz. Wysockich
i Darczuków – of. córki
10.00 1. Gregorianka: + Wincentego Oknińskiego
2. Dziękczynno-błagalna w intencji Beaty i Marka w 29 r. ślubu
o potrzebne łaski dla nich i ich syna Jakuba – of. mama
3. Dziękczynno-błagalna w 3 r. ślubu Magdaleny i Rafała Złotkowskich o opiekę Matki Bożej i św. Józefa – of. brat
4. Dziękczynna z okazji 19 r. urodzin Kamili z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa dla niej i jej rodziny
– of. rodzice
11.30 1. Dziękczynna w 17 r. ślubu Justyny i Tomasza z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa dla małżonków i ich dzieci
2. Dziękczynna w 12 r. ślubu Justyny i Michała z prośbą o dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej i św. Józefa dla nich i ich dzieci
Miłosza i Michaliny
13.00 1. W intencji Parafian
15.30 Spotkanie modlitewne kandydatów do bierzmowania
16.30 1. + Marka Goszczyńskiego z racji imienin
18.00 1. + Jana Stachowicza w 16 r. i Jadwigę Stachowicz – of. dzieci
Adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 20.00
20.00 Nieszpory (dolny kościół)

Odeszli do Pana

+ Elżbieta Teresa Filiks + Janina Rudnicka
Wieczny odpoczynek racz Im dać, Panie...

Bóg zapłać za ofiary składane na utrzymanie parafii:
l z ul. Chrobrego 6 – 80 zł

l z ul. Nowy Świat 2 – 100 zł

l z ul. Chrobrego 11 – 150 zł

l z Żytniej – 100 zł

l z ul. Chrobrego 6 – 200 zł
l z ul. Mieszka I 16 – 50 zł

l z ul. Mieszka I 20 – 100 zł
l z ul. Mireckiego – 300 zł

l z ul. Sokołowskiej 70 – 100 zł

Dziękujemy osobom, które składają
ofiary na tacę i wpłacają na konto.
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QQ DZIŚ 18 kwietnia:
• Spotkanie formacyjne rodziców i dzieci z klas III przygotowujących się do
I Komunii Świętej po Mszy Świętej o godz. 13.00.
• Spotkanie dla wiernych, którzy chcą uczestniczyć w REKOLEKCJACH
ODDANIA ŻYCIA JEZUSOWI PRZEZ MARYJĘ w dniach 28.04-31.05 br.
odbędzie się o godz. 15.00 w kościele.
• Druga katecheza chrzcielna dla rodziców i chrzestnych o godz. 19.00
w sali przy zakrystii.
• Nieszpory o godz. 20.00 w dolnym kościele.
QQ CZUWANIE ZE ŚW. JÓZEFEM – poniedziałek 19 kwietnia
17.00 – modlitwa do Ducha Świętego
17.15 – Akatyst do św. Józefa
18.00 – Eucharystia
19.00 – Nieszpory
19.30 – konferencja o św. Józefie, błogosławieństwo dla osób rozpoczynających 30 dniowe nabożeństwo do św. Józefa
20.00 – nabożeństwo Droga Światła (Via
lucis) – 14 spotkań z Jezusem Zmartwychwstałym (zabieramy ze sobą
świece) – warto przeżyć w Tygodniu
Biblijnym
21.00 – Apel Jasnogórski, wystawienie Najświętszego Sakramentu – różaniec (część chwalebna)
22.00 – adoracja Jezusa w ciszy do godz. 23.00
QQ IDŹCIE DO JÓZEFA, ON WAM DOPOMOŻE – środowa nowenna
17.00 – różaniec św. Józefa
17.45 – pieśń, odczytywanie intencji z kartek, litania do św. Józefa
18.00 – Eucharystia sprawowana w intencjach podawanych przez czcicieli
św. Józefa – intencje na tę Mszę Świętą zapisujemy w tygodniu w zakrystii
w Księdze Intencji Nowennowych.
Po liturgii mężczyźni z grupy Cristeros prowadzą różaniec za Ojczyznę.
QQ Trwa NAWIEDZENIE RODZIN PRZEZ FIGURĘ ŚW. JÓZEFA. Rodziny,
które chcą przyjąć figurę, mogą zapisać się do kalendarza peregrynacji
w zakrystii (terminy na maj). Przy figurce są wyłożone do zabrania modlitewnik do św. Józefa i kolorowanka ze św. Józefem dla rodzin z dziećmi.
QQ KRĄG BIBLIJNO-LITURGICZNY w środę 21 kwietnia o godz. 19.00
w dolnym kościele.
QQ ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU w ciszy w czwartek po
Mszy Świętej wieczorowej do godz. 21.00.
QQ W piątek 23 kwietnia po Mszy Świętej wieczorowej modlitwy do błogosławionych Męczenników z Pratulina i spotkanie Strażników Kościoła.
QQ Kandydatów do bierzmowania wraz z rodzicami zapraszamy w niedzielę 25 kwietnia na godz. 15.30 na spotkanie formacyjne i modlitewne
w kościele i na Eucharystię o godz. 16.30.
QQ 25 kwietnia, w Niedzielę Dobrego Pasterza, w naszej parafii będziemy gościli ks. dr Mariusza Świdra, który wygłosi słowo Boże. Ks. Mariusz jest promotorem procesu beatyfikacyjnego sługi Bożego ks. bp Ignacego Świrskiego.
QQ Taca w przyszłą niedzielę jest przeznaczona na potrzeby Wyższego Seminarium Duchownego naszej diecezji.
QQ WEŹ I CZYTAJ – książki religijne pomocne w słuchaniu Słowa Bożego
i modlitwie, modlitewniki do św. Józefa, różańce świętego Józefa i inne
dewocjonalia do nabycia w przedsionku kościoła.
QQ Parafialny Zespół Caritas składa serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy włączyli się w akcję pomocy wielkanocnej dla podopiecznych
PZC, wypełniając Torbę Miłosierdzia, czy składając dobrowolną ofiarę. Dzięki
tej akcji każda rodzina, osoba będąca w potrzebie otrzymała pomoc wielkanocną. Niech dobry Bóg, który jest samym Miłosierdziem wynagrodzi
Państwu za wielkie serca.

Zapowiedzi

Do zawarcia sakramentalnego małżeństwa przygotowują się:
l Marcin Chajewski, kawaler z parafii Pruszyn i Justyna Sowińska,
panna z parafii tutejszej – zapowiedź 1
l Piotr Piekart, kawaler z parafii tutejszej i Ilona Aneta Grochowska,
panna z parafii św. Teresy w Siedlcach – zapowiedź 1
Ktokolwiek by wiedział o przeszkodach małżeńskich pomiędzy wymienionymi narzeczonymi ma obowiązek powiadomić o tym kapłana pracującego w parafii.
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Zanurzyć się w Słowie Bożym...

18 kwietnia 2021 r.

18 kwietnia rozpoczyna się w polskim kosłów „Światło Chrystusa”. Zaczynamy od pieśni,
ściele Tydzień Biblijny. To już XIII edycja tego wyktóra jest hymnem naszego kręgu „Duchu Świędarzenia. Od 2008 roku Dzieło Biblijne im. św. Jana
ty zstąp”. Ona w swojej treści zawiera wszystko,
Pawła II promuje inicjatywę przeżywania III Niedzieli
o co chodzi w tym kręgu, co ma się wydarzyć. SłoWielkanocnej i następującego po niej tygodnia jako
wo Boże ma być dla nas światłem, które tu i teraz
Niedzieli Biblijnej i Tygodnia Biblijnego. Głównym
otrzymujemy od Pana Boga i to światło ma wejść
celem tego wydarzenia jest ponowne odkrywanie
w nasze życie, dzięki mocy Ducha Świętego. To On
i pogłębianie znaczenia Słowa Bożego nie tylko
jest autorem Pisma Świętego, otwiera nas na naukę
w życiu Kościoła, ale także w osobistym życiu wiernych.
płynącą z Biblii. Słowo Boże zaczynamy rozumieć
W naszej parafii zadania przybliżenia Słowa Bonie dzięki mądrości ludzkiej, tylko dzięki działaniu
żego wiernym podjął się ks. Ireneusz Juśkiewicz,
Ducha Świętego. Następnie zebrani w spontanicznej
który od blisko dwóch lat, systematycznie co tydzień
modlitwie do Ducha Świętego wypowiadają swogromadzi parafian na kręgu biblijno-liturgicznym.
je intencje. Śpiewamy jeszcze jedną pieśń, głębiej
QQ Biblię nie tylko czytamy, jak książkę, ale
wprowadzającą w słuchanie Słowa Bożego, po czym
też rozważamy, zastanawiamy się nad przenastępuje błogosławieństwo, otwierające człowieka
słaniem zawartych w niej treści. Nie każdy ma
na Bożą łaskę. Po wysłuchaniu czytań oraz Ewangedar rozumienia Słowa Bożego i na tyle otwarte
lii z nadchodzącej niedzieli następuje komentarz,
serce, by to słowo do niego przemówiło. Wierni
szczegółowe omówienie tego, co było zawarte
często potrzebują przewodnika, który wskaże
w odczytanych fragmentach. Staram się, by wyi pokieruje, w jaki sposób interpretować treści
jaśnienia do czytań były przystępne, zrozumiałe
biblijne. Ksiądz pełni rolę takiego przewodnii odnosiły się w jakiś sposób do naszych czasów,
fot. Małgorzata Hawryluk-Łukaszuk
ka...
naszego życia. Niektórzy robią sobie nawet notatki,
– Od początku mojej drogi duszpasterskiej jestem szczególnie związa- jeśli uznają, że jakieś słowa szczególnie do nich przemówiły i mogą być drony ze Słowem Bożym. Grupa biblijna ze św. Józefa nie jest pierwszą, któ- gowskazem na dany dzień, tydzień, czy codzienne życie. Po wyjaśnieniu
rą prowadzę. Wszystko zaczęło się w 2012 roku w mojej pierwszej parafii Pisma Świętego mamy czas świadectw. Opowiadanie o swoich przeżyciach
w Miętnem. Tam miałem pod opieką dość liczną grupę lektorów, z którą buduje pewną więź, wspólnotę między uczestnikami kręgu. Na koniec śpietydzień w tydzień rozważaliśmy Słowo Boże. Na kolejnej parafii w Białej wamy Nieszpory, a nasze spotkanie wieńczy pieśń „Razem z Maryją”, Apel
Podlaskiej przez pięć lat prowadziłem spotkania biblijne z dorosłymi. Cały Jasnogórski i modlitwa do św. Józefa.
czas korzystam z tamtych doświadczeń. Taka forma pracy duszpasterskiej QQ Krąg ma zachęcić ludzi do słuchania i rozważania czytań biblijjak krąg biblijno-liturgiczny jest jednym z podstawowych zadań kapłana. nych. Nie każdy jednak może w nim uczestniczyć. Co ksiądz poleca
Oprócz głoszenia Ewangelii i sprawowania sakramentów, mamy prowadzić osobom, które chciałyby się zagłębić w Pismo Święte, ale z różnych
wiernych do właściwego i owocnego ich przeżywania. Te zadania są reali- powodów muszą zdać się na inne formy wsparcia swoich rozważań?
zowane w kręgu. Sama nazwa wskazuje na to, że jest to połączenie Pisma
– Sposobów i możliwości jest dużo. Są różne pomoce, książki, audycje
świętego – wyjaśnienia poszczególnych fragmentów czytań niedzielnej Eu- czy komentarze biblijne, np. „Ewangelia 2021”, którą rozprowadzaliśmy
charystii z przeżyciem liturgii jaką są Nieszpory wieńczące krąg. W trakcie przez kilka tygodni w naszym kościele. Dostępne są w katolickich księgarspotkań pojawia się wiele istotnych informacji: jak przeżywać liturgię, jakie niach internetowych. Można się wspomagać w różny sposób. Ważne by były
jest znaczenie poszczególnych części Mszy Świętej. Możemy do tego dojść to katolickie komentarze, bo istnieje niebezpieczeństwo, że trafimy na inrozważając i czytając Pismo Święte.
terpretacje Słowa Bożego nie do końca zgodne z wiarą.
QQ Dla kogo przeznaczony jest krąg biblijno-liturgiczny?
QQ Człowiek, samodzielnie zagłębiając się w treści biblijne może
– Krąg jest przeznaczony dla wszystkich wiernych, którzy chcą się czasami zbłądzić, mieć wątpliwości, skierować myśli w niekozgromadzić na wspólne słuchanie Słowa Bożego i modlitwę. Mogą przyjść niecznie dobrą stronę... Czy przychodzą do księdza tacy pogubieni
i przychodzą osoby w różnym wieku, z różnych wspólnot, ale też parafia- w interpretacjach parafianie?
nie, którzy nie są zrzeszeni w żadnej formacji. Sam krąg nie jest oddzielną
– Oczywiście zdarzają się pytania. Jestem od tego, żeby na nie odpowiewspólnotą parafialną. Jest raczej formą wspólnotowej celebracji Słowa dzieć. Wyjaśniam i staram się zasugerować odpowiednią drogę interpretacji
Bożego. To bardzo istotne, że słuchamy go razem, bo Biblia jest księgą za- treści zawartych w Biblii. Na kręgu jest możliwość podzielenie się swoimi
wierającą przesłanie Pana Boga do grupy wiernych, najpierw do wspólnoty przemyśleniami, swoim świadectwem. Jeśli ktoś zostaje w jakikolwiek spoStarego Testamentu, czyli Narodu Wybranego, a teraz też do wspólnoty sób dotknięty tym słowem i chce o tym powiedzieć, zawsze może, a nawet
Kościoła. Wspólne rozważanie daje szerszą perspektywę pojmowania tego, powinien, bo być może to świadectwo otworzy drugiego człowieka.
co mówi do nas nasz Ojciec. Warto dołączyć do takiej grupy, szczególnie QQ Świadectwa to takie owoce tych biblijnych spotkań...
jeśli ktoś potrzebuje umocnienia wiary, pogłębienia relacji z Panem Bogiem.
– Słowo Boże zawsze uaktywnia człowieka jeżeli jest przyjęte z wiarą
Pamiętajmy, że wiara rodzi się ze słuchania Słowa Bożego. Jest sporo stałych i otwartym sercem. W takiej niewielkiej grupie ludzie mają większą śmiałość
uczestników kręgu. Są tacy, którzy od początku regularnie w nim uczest- do podzielenia się swoim osobistym doświadczeniem. Zdarza się, że wierni nie
niczą, a mamy za sobą już 70 spotkań. Pierwsze odbyło się 2 października mają z kim w domu porozmawiać o Panu Bogu. Tutaj na kręgu możemy, jak
2019 r. Od tego czasu spotykamy się co tydzień w środę o godz. 19.00, czyli w rodzinie, o sprawach boskich mówić bez obawy, że ktoś nas wyśmieje czy
w dzień św. Józefa, bo krąg jest też poświęcony św. Józefowi. Oprócz stałych zlekceważy. Można też w modlitwie wypowiedzieć swoją intencje. To bardzo
uczestników przychodzi młodzież z oazy, czy kandydaci do bierzmowania, ważne dla uczestników naszych spotkań, bo bywa, że wierni pojawiają się na
którzy na drugim roku przygotowań mają obowiązek zaangażować się kręgu pod wpływem trudnych przeżyć, szukają odpowiedzi na wątpliwości
w życie parafii poprzez uczestnictwo w wybranej przez siebie formacji. i pytania. Zachęcam parafian do uczestniczenia w kręgu biblijno-liturgicznym.
Zdarza się, że w spotkaniach kręgu uczestniczą młodzi ludzie z rodzicami. Warto się przełamać, przezwyciężyć lęk, przyjść i zobaczyć na czym to polega.
To bardzo cenne i piękne, kiedy np. mama i córka słuchają razem Słowa Ostrzegam tylko, że udział w naszym spotkaniu może być niebezpieczny, bo
Bożego. Zazwyczaj w domu takie sytuacje zdarzają się rzadko. Tu jest stwo- grozi nawróceniem i zmianą myślenia. Pamiętajmy, że Słowo Boże ma wielką
rzona taka okazja. Co tydzień przychodzi około 25 osób. Nie ma listy obec- wartość. Kościół żyje dzięki temu, że karmi się Słowem Bożym i Najświętszym
ności, nie ma zapisów ani rozliczania, dlaczego kogoś nie było. Kto poczuje Sakramentem. To są dwa pokarmy dla naszej duszy...
potrzebę, zawsze może przyjść.
QQ Dziękuję za rozmowę.
QQ Jak wyglądają spotkania kręgu?
Kilka osób uczestniczących w kręgu biblijno-liturgicznym postano– Spotkanie rozpoczyna się od przygotowania muzycznego. Wy- wiło podzielić się swoimi przeżyciami i dać świadectwa, które opiszebieram pieśni, które tematycznie pasują do czytań, wyciszamy się przy my w kolejnym numerze „Opiekuna”.
nich, skupiamy. Później jest obrzęd zapalenia świecy i wypowiedzenie
EDYTA ZDUNEK
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POZNAJEMY ŚWIĘTEGO JÓZEFA,
BY STAŁ SIĘ NAM BLISKIM ORĘDOWNIKIEM (cz. 19)

Podporo rodzin – módl się za nami
Podporą nazywamy kogoś, na kim można
się oprzeć; kto może służyć pomocą w trudnej
sytuacji; na kim możemy polegać; kto zabezpiecza nas przed upadkiem. W jaki sposób św. Józef
pełni rolę podpory wobec rodzin?
Józef w Świętej Rodzinie był głową, opiekunem, wychowawcą. Nikt nie był tak blisko Jezusa i Maryi jak św. Józef. Nie tylko żył z Nimi pod
jednym dachem, ale Oni oboje byli powierzeni
Jego ojcowskiej trosce. On zapewniał im dom,
utrzymanie, bezpieczeństwo. Bóg powierzył
opiece świętego Józefa każdą rodzinę i za każdą
rodziną, zwłaszcza zaś za tą, której jest ciężko,
wstawia się w niebie. Historia życia Świętej
Rodziny, wskazuje nam nie na rodzinę idealną,
bezproblemową, ale na rodzinę, która musiała
mierzyć się z wieloma problemami dzisiejszych
rodzin: materialnej biedy, losu emigranckiego,
niemożności realizowania własnej seksualności, czy wreszcie bycia przybranym, czy też
adopcyjnym rodzicem. To wszystko było treścią
życia Jezusa, Józefa i Maryi. I takie problemy
stoją dzisiaj przed bardzo wieloma rodzinami.
Ks. Daniel Foucher (duszpasterz, pisarz, teolog
i filozof ) powiedział, że życie świętego Józefa jest Dobrą Nowiną, a więc i fundamentem
i podporą dla małżeństw niepłodnych, dla adoptujących rodziców, dla dzieci adoptowanych,
dla dzieci opuszczonych, dla wszystkich małżon-

ków. Święty Józef nie żyje dla siebie, lecz staje
się bezinteresownym Bożym darem dla innych.
Jest zatroskany o współczesne rodziny, bo wie,
że ostoi się tylko rodzina zbudowana na silnym
fundamencie. Święty Józef pokazuje nam, że
każdy atak na rodzinę zostanie odparty, jeżeli
w jej centrum znajduje się miłość do Jezusa.
Ponieważ sam musiał się zmierzyć z atakami
szatana (w osobie Heroda) dlatego w nim możemy szukać oparcia. Szatan woli chaos, a tam
jest chaos gdzie nie ma autorytetu. Dlatego tak
ważne jest, aby każdy znał swoje miejsce w rodzinie i brał za nie na siebie odpowiedzialność.
Pełni nadziei, zwracajmy się do Józefa wezwaniem: Podporo rodzin. Pomagaj przezwyciężać kryzysy rodzinne i małżeńskie, niech
nasze rodziny żyją w jedności i miłości, pokoju
i szczęściu. Wspieraj rodziców w wychowywaniu
swoich dzieci, pomagaj nauczycielom i wychowawcom w ich trudnym dziele wychowywania. Otaczaj opiekę dzieci i młodzież, bądź dla
nich ojcem i opiekunem. Święty Józefie, Twojej
opiece i Twojemu orędownictwu zawierzamy
wszystkich ojców i mężczyzn naszej parafii.
Bądź dla nich wzorem i przykładem. Niech swoją
postawą sprawiedliwości, roztropności, cierpliwości i wierności przyczyniają się do wzrastania
każdej rodziny – każdego Kościoła Domowego.
Bądź ich stróżem i opiekunem. (AZ) Cdn.

Prymas kardynał Stefan Wyszyński:
Człowiek zostawi na ziemi wszystko: urzędy i godności, biura i gigantyczne
fabryki, olbrzymie miasta i nowoczesne mieszkania, a zabierze tylko jedno nawet nie wiarę, bo ona się skończy, gdy ujrzymy Boga twarzą w twarz, i nie
nadzieję, którą żyjemy dzisiaj, lecz - miłość. Tylko ona jedna nie ustaje. […]
Więcej myślmy o tym, że przyjdzie czas zmartwychwstania, niż o tym, że przyjdzie czas śmierci. Gdy nas zasmuca nieunikniona konieczność śmierci, pociechą
i podtrzymaniem na duchu niech nam będzie pewność zmartwychwstania.

DOBRA
KSIĄŻKA

Książka ks. Franciszka Blachnickiego
na Okres Wielkanocny

„Eucharystia. Paschalne życie chrześcijanina”
To książka dla osób, które chciałyby bardziej świadomie uczynić Eucharystię centrum swojego życia. Dla Założyciela Ruchu Światło-Życie
jest ona uobecnieniem tajemnicy paschalnej Chrystusa i właśnie tym
doświadczeniem dzieli się on z czytelnikami. Proponowane przez niego
podpowiedzi i rozwiązania nie są proste – zmierzają bowiem do konkluzji, że pełni życia chrześcijańskiego nie można osiągnąć bez bezinteresownego daru z siebie – takiego, jaki wpierw uczynił Chrystus. Panu
Bogu przynoszą chwałę nie automaty, a jedynie osoby rozumne, świadome
i działające w sposób w wolny. Niestety, w liturgii sprawowanej przez nas
bywa wiele bezmyślności – ubolewa autor. Musimy tak uczestniczyć we
Mszy Świętej – zachęca – żeby uświęcające działanie Chrystusa było w nas
skuteczne. Owoce nie pojawią się automatycznie…
Koszt: 17 zł; można nabyć w zakrystii lub w przedsionku kościoła.

www.wydawnictwo-oaza.pl
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WYRÓWNANIE

Rano spotykają się dwaj sąsiedzi:
– Twój pies strasznie szczekał całą noc!
– To nic, nie nie żałuj go. Odeśpi w ciągu dnia.
KWADRANS PO
Żona szczerze rozmawia z mężem:
– Wiesz, kochanie, mam wrażenie, ze jestem stara. Wkrótce skończę 45 lat.
– No, nie przesadzaj, tylko śmiało wszystkim
mów, że masz kwadrans po trzydziestce!
PRZESZKODA
Koleżeńska rozmowa weteranów życia małżeńskiego:
– Nie przyjdę do was, ponieważ jak z wami wypiję kilka kieliszków, to mi potem w domu krew
z nosa leci.
– Rozumiem cię. Ja też mam nerwową żonę.
SEN
W poniedziałek koledzy i koleżanki w firmie biorą
się do roboty, a przy okazji opowiadają o tym, jak
spędzili weekend. Jeden z pracowników opowiada:
– Ja miałem straszny, dramatyczny sen!
– A co ci się śniło?
– Śniła mi się jesień 2021 roku. Na świecie
pojawiła się nowa pandemia: wirus jelitowy.
My wszyscy przyszliśmy do pracy w pampersach
i z rozrzewnieniem wspominaliśmy, jak fajnie
chodziło się tylko w maseczkach!
WYNALAZEK EDISONA
Synek przychodzi ze szkoły i rozmawia z ojcem:
– Wiesz, tato, dziś uczyliśmy się o Tomaszu Edisonie. On wynalazł pierwsze urządzenie mówiące.
– Syneczku, pierwsze urządzenie mówiące wynalazł Pan Bóg. Natomiast Edison pierwszy wynalazł
urządzenie mówiące, które da się wyłączyć.
LIST
Wieczorem w domu cała rodzina modli się słowami sobotniego pacierza. Po wspólnej modlitwie
mała Madzia pisze list do Pana Boga:
– Kochany Panie Boże! Jutro wybieramy się do
kościoła na 11.30. Jak spojrzysz na mnie, to Ci pokażę moje nowe buty, które dostałam od chrzestnego na urodziny.
HORYZONTALNIE
W czasie epidemii Covida przez telefon rozmawiają koleżanki:
– Co dziś planujesz zrobić?
– Jeszcze nie wiem. Tak sobie myślę: skoro kurz
leży, pranie leży, gary też leżą, to i ja sobie poleżę!
DO DOSKONAŁOŚCI
Rozmawiają koleżanki w pracy walczące o swoją
piękną sylwetkę:
– Ja już jestem na diecie dwa tygodnie.
– Tak? I ile straciłaś?
– No właśnie mówię: 14 dni!
(opr. xHD)

